Nr. 1 April 2012
21. årgang

Adresseliste
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Gitte Husballe, Skamstrupvej 30
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mail: ghhusballe@webspeed.dk
Næstformand: Kari Ingerslev, Hedekæret 11
2640 Hedehusene ( 2176 0025
mail: karii@mail.dk
Kasserer:
Hans Husballe, Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv ( 5927 5391
mail: ghhusballe@webspeed.dk
Sekretær:
Kristian Nielsen, ( 5929 3099
mail: kristian@skjaldesang.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Anders Christensen, Skamstrupvej 83
4440 Mørkøv ( 2178 8366
mail: anders@lisehoej.dk
Bjarne Bach, Alleshavevej 13
4593 Eskebjerg ( 2032 8304
mail: bach@mail.tele.dk
Willy Jørgensen, Bjergsted Byvej 15A,
4450 Jyderup ( 5126 3843
mail: kirsten-willy@mail.dk
Suppleanter:
Hanne Bach, Alleshavevej 13
4593 Eskebjerg ( 5927 5307
mail: bach@mail.tele.dk
Karlo Tandal Danielsen, Sørningevej 37,
4440 Mørkøv ( 5927 1401
mail: karlo@mail.dk
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Husstandsomdeling
Da Møllelaugets medlemstal er lettere faldende,
har vi i bestyrelsen besluttet endnu en gang at appellere til alle Jer, der bor i Skamstrup og omegn
og bede Jer overveje, om ikke I har lyst til at
støtte Skamstrup Mølle med et medlemskab.
Et medlemskab koster 100 kr. pr., person - det kan næsten ikke
gøres ”billigere”, men for os, der arbejder for Møllen, er det
uvurderligt, at så mange som muligt bakker om lauget - og én af
måderne at gøre det på, er at betale kontingent.
Vi kan ikke tilbyde rabatter på arrangementer eller billigere
mel, men vi tilbyder Jer at være med til at bevare Skamstrup
Mølle.

Kontingent 100 kr. pr. person
kan indbetales på vedlagte
girokort eller ved indsættelse på
konto nr. 3555022190, reg.nr. 4691.

Hovedgaden 2 - 4440 Mørkøv
tlf: 59275033 – 21676087
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Ordinær Generalforsamling
Onsdag den 10. maj kl.19.30
i Forsamlingshusets lille sal
Iflg. møllelaugets vedtægter afholdes hermed ordinær
generalforsamling som angivet ovenfor med følgende

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere og referent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskab for året 2011
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent for 2012/2013.
Valg til bestyrelsen.
Valg af bilagskontrollant.
Eventuelt.

Ad 7: Bestyrelsen: På valg er Anders Christensen, Willy Jørgensen, Bjarne
Bach, og Gitte Husballe.
Suppleant: På valg er Hanne Bach
Ad 8: På valg er Lisbeth Pedersen
Forslag til den årlige generalforsamling skulle iflg. vedtægterne have været
skriftligt indleveret til bestyrelsen senest 1. marts. Der er ikke modtaget
forslag.
Bestyrelsen har ét forslag.
§ 6 vedr. tegningsret ønskes ændret
fra ”Tegningsberettiget er formanden og kassereren i fællesskab.”
til ”Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab, eller én af

disse i fællesskab med ét andet bestyrelsesmedlem.”

Vel mødt J
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HUSK at betale dit kontingent,
hvis du vil have indflydelse

REGNSKAB SKAMSTRUP MØLLELAUG 2011
Danske Bank 1/1
2011
Kassen 1/1 2011
Aftalekonto 1/1 2011
Resultat 2011
Danske Bank 31/12
2011
Kassen 31/12 2011
Aftalekonto 31/12
2011
BALANCE

55.326,30
3.765,20
436.123,39
3.038,29
45.370,17
6.119,25

498253,18

INDTÆGTER
SALGSINDTÆGTER
Kontingenter
Annoncer
Gaver
Vin-salg
Maling/posning mel
Div. indtægt
ÅBEN-MØLLE
Mel-salg
Åbenmølle-entre
Entre-Gruppe
Salg postkort/trøjer
m.v.
Cafe-åben-mølle
LEJEINDTÆGTER
Lejeindtægt TDC--ARRANGEMENTER
landsmølledag
Familiedag-efterår
andespil
Julemarked
Juletræer salg
Cafe julemarked
Undermølle
Nisseloft
Julemarked restsalg
FINANS
Renter

INDTÆGTER
IALT

446.763,76
498253,18

2011 KOMMENTAR
17720,00
13160,00
3600,00
0,00
190,00
770,00
1702,00
230,00
990,00
300,00
91,00
91,00
27810,00
27810,00
59088,50
1078,00
2780,00
10581,00
17452,00
8017,00
6202,00
12776,50
202,00
10640,37
10640,37

116960,87

116960,87

5

UDGIFTER
MØLLE-VEDLIGEHOLD
Matriale køb
Maling
Diverse til vedligehold
Inventar

2011 KOMMENTAR
23549,19
332,44
12910,80
10273,45
32,50

VEDLIGEHOLD-UDEAREALER

14008,00

Benzin
Ny anskaffelser
Diverse ude

249,00
13495,00
264,00

MØLLEHUS
Køkken-tilbehør
Inventar

110,00
374,50
2366,96
40,00
2300,00

FORSIKR./VAND/SKAT
Bygningsforsikring
Arbejdsskade-forsik.
El
Vand
Forbrugsafgifter/ejendomsskat

8461,75
1370,00
6555,94
-172,50
540,21

ANNONCER/PR
Foldere

2126,25

ADMINISTRATION
Papir
Gebyrer
Hjemmeside
Porto
Diverse
Boksleje
Tryk mølleblad

200,00
127,10
706,50
808,50
242,00
300,00
2383,75

4706,96
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arbejdsdage

16755,40

"julebelysning"
afgifter retur
2126,25
4767,85

INDKØB-SALGSVARE

Medlemskaber / bøger mv.
Gaver
Generalf./møder
Div. uforudset.

plænetraktor
484,50

PERSONALE/BESTYRELSE
Arbejdsdag-fortæring
Bestyrelsesmøde
Årsmøde-mølleforening

DIVERSE
Arrangementer Div

tjære + maling
leje lift+kran

Vingesuset

0,00
2418,63
635,00
425,00
298,00
1061,58
-0,95

ARRANGEMENTER
ÅBEN-MØLLE
Annonce-cafe

1020,00
1020,00

JULEMARKED
Julemarked, salgsting.
Juletræer
Cafe-udgifter

7625,68
16125,00
2318,96

33986,19

Annonce & PR
Afslutning julemarked

5018,45
765,00

Personale-pleje
Børneloft
Julemarked anskaffelse-flerårig

672,95
283,15
1177,00

FAMILIEDAG EFTERÅR
Annonce-familiedag

1240,31

2 års udgifter
2 års udgifter

1877,81

Cafe udgifter

548,50

Matrialer-aktiviteter

89,00

Andespil

6661,80

Gevinster-ænder

2988,85

Div andespil

1797,95

Annonce

775,00

Leje f.hus

1100,00

LANDSMØLLEDAG
Cafe udgifter

1560,00
785,00

Annonce - PR

UDGIFTER IALT

2 års leje

775,00

113922,58

OVERSKUD

113922,58
3038,29

Entreprenør

Søren Handrup Jensen
Holbækvej 254, 4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 43 34
Mobil: 21 27 84 33

Hovedgaden 41
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 40 96
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STATOIL-SERVICECENTER
Lizzi og Carl Jørgen Sørensen
Holbækvej 239
4440 Mørkøv

”Sammenhold om den gamle
mølle”
Sådan var overskriften i et af Familiejournalens novembernumre, hvor julemarkedet på Skamstrup Mølle blev
beskrevet, som et ud af en række juleaktiviteter fra
nord til syd.
Familiejournalens oplag steg helt sikkert et par procent, da vi alle jo nødvendigvis måtte købe bladet J,
men gav os også en god foromtale. Om dette kunne mærkes på antal af besøgende er nok lidt usikkert, men ét er sikkert: Positiv omtale er noget er noget vi som frivillige sætter stor pris på.
Skulderklap er altid rare at få og derfor iler vi også med at viderebringe
denne mail, som bestyrelsen har modtaget på vegne af alle Jer, som på den
ene eller anden måde støtter op om møllen:

Jeg sidder og googler efter julemarkeder, og falder over jeres marked i møllen. Jeg læser på jeres fine hjemmeside om jeres laug og jeres fantastiske
projekt at redde den gamle mølle.
Det er vel nok et imponerende projekt at få op at stå, og så kun med frivillige. Jeg er meget imponeret!
Vi bor selv i et hus fra 1903, og elsker alt der er gammelt og har charme. Har
selv gjort meget for at beholde det gamle tag og vinduer mm., da det bare
har en uerstattelig værdi for husets udtryk.
Jeg har selv siden jeg var barn været meget vild med møller, så at se så fin
en mølle som jeres, er en stor glæde, og en stor værdi og glæde også for
kommende generationer.
Tillykke med den, den er bare fantastisk.

Vi fremviser gerne Skamstrup Mølle, så hvis du
står overfor at skulle arrangere en familieudflugt, en udflugt for vennerne eller for en
klub, er du meget velkommen til at kontakte os.
Der kan bestilles guidet rundvisning med eller
uden kørsel med møllen og med eller uden kaffe.
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Formandens Mølledagbog
27-28.08.11. Har været til Ildsjælekonference. Det arrangeres af Lokal
Agenda 21 i regionen. Vi var ca. 60 ildsjæle fra landdistrikter på hele Sjælland, Lolland, Falster og småøerne. Tanken er, at vi skal udveksle erfaringer
og høre forskellige eksperters oplevelser og forskningsresultater. Det var 5.
gang der var konference. Taler med en masse ligesindede med de samme udfordringer som en selv — kommer hjem med ny energi til at fortsætte foreningsarbejdet og lyst til at afprøve nogle nye ideer. Det store emne i år var
aktivering af borgerne (ikke Tordenskjolds soldater), og borgerinddragelse i
kommunale/statslige projekter i et lokalområde.
01.09.11. Det er så rart, at byens borgere holder øje med møllen. I dag ringede en nabo og fortalte, at en dør stod åben til aften. Ups!
12.09.11. I aften har Kari og jeg haft møde med formand og næstformand i
FSO. Vi tumler med nogle af de samme problemer, så vi må slå kræfterne
sammen på visse punkter. Ud fra mine notater fra Ildsjælemødet fik vi strikket en helt ny ide sammen. Vi skal på en helt ny måde høre borgerne i Skamstrup, hvad det egentlig er, de vil med deres by. Derom senere, når begge
bestyrelser har godkendt vores plan. Det var et godt møde med blik for de
store linjer og kun ganske få specifikke ting., f.eks. afklaring af tider for
”Tænd lys”-arrangementet.
09.10.11. Fra morgenstunden så det ikke specielt positivt ud med hensyn til
at holde Familiedag. Årets første rim i græsset, koldt, blæsende og med udsigt til regn. Mens vi gjorde klar, kom solen, og så kom gæsterne også. 83
gæster betalte entre i den gamle mælkejunge. I caféen blev der lige pludseligt lidt hektisk— ovnen slog relæet, da flæskestegen skulle steges. Det betød, at steg og kringle måtte bæres op i møllen, hvor julemarkedskomfuret
står. Der var en dejlig, men lidt forkert duft i møllen. Fra kl. 11-15 blev vores
aktiviteter flittigt afprøvet. Så gik solen
væk, og vinden tog til. Der kom ikke et øje
den sidste time. Ved lukketid havde vi ryddet alt op, og var klar til at spise rester i
møllehuset. Den lokale Islænder-rideklub
stillede op med 3 heste til trækketure. De
havde ikke travlt. Vores gæster vil åbenbart
hellere have hestevogn.
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Det var ikke kun børnene,
der havde glæde af dagens
aktiviteterr.

27.10.11. I dag er det elektriske hegn rundt om folden, der omkranser møllen, blevet fjernet, da de to heste, der trofast har græsset området ned, er
væk. Det ser mærkeligt ud uden hegn. Med matrikelkortet i hånden genopfrisker vi, hvor meget jord vi egentlig har. Det har vist fortabt sig i historien. Vi har ikke hele folden, men en god bid af bakken ned mod møllehuset
samt 3-4 meter mere rundt om møllen, også uden for vejen rundt. Det er
skråt og ujævnt og ikke nemt at bruge . Resten tilhører Jeppe på Møllegården. Vi må snakke med ham om evt. at finde nogle nye dyr til afgræsning - får
måske.
29.10.11. Arbejdsdag med stor aktivitet. Fra morgenstunden var vi 9 deltagere til morgenkaffe. Det vigtigste i dag var at få den store reparation færdig. I de seneste uger har flere aktive hængt både udenpå møllen og inde i
hatten for at få diverse tandhjul og aksler på plads igen. Og nu er møllen køreklar igen. Desværre er vindretningen den samme, som vingerne har været
låst i, så vi kan faktisk ikke se, hvad der sker, når vindrosen skal trække hatten rundt. Vi må holde øje med den i de kommende dage. De sidste småting på
møllen optog kun 2 personer, så der var gode hænder til andet arbejde. Det
skråbed foran møllehuset fik en ordentlig omgang, lige som det efterhånden
meget hæk vi har samlet os. Den høje bakke op mod møllekroppen blev slået
med buskryddere med klinger på. Det er krat af små træer, slåen og brombær. Et hårdt arbejde. Jens og Carlo har lovet at køre det hele væk i de
kommende dage. Poul Erik og Willy har ryddet det meste op i møllen, så det
var nemt at begynde at feje ned og støvsuge. Så syntes jeg at de fortjente
en let frokost i møllehuset, med sild og lune deller.
30.10.11 Hatten er drejet 1/8 siden i går, og ingen har klaget over mærkelige lyde derfra, så det virker.
01.11.11. Endelig, endelig. I dag har 4 mand malet mel, så der nok var mere
tåget i møllen end uden for. Der var rigeligt med vind, og de malede hele dagen. Så er der både ølandshvede og hvid hvede til både Borreby og til gevin11

ster til andespillet på fredag. På et tidspunkt gik det så stærkt, at hele mølleriet stoppede til. Der blev rystet mere korn ned i kværnen end den kunne
nå at male. Så stopper tilgangen til sigten også til. Det tog lidt tid at rense
systemet. Jeg var lige et smut deroppe på det tidspunkt, og pludselig hørte vi
en underlig lyd. Vi blev straks urolige for, om det var vindrosen igen. Det viste sig dog, at det var vingerne, der trods bremsen, kørte et lille stykke.
Ups, det kan nok være, at der var nogen der fik travlt med at få noget sejl
af vingerne. Der må også være en fejl ved bremsen.
04.11.11. Endnu et godt andespil er gennemført. Der
var ca. 95 deltagere som købte plader og lotteri som
de plejer. Et hurtigt overblik over økonomien siger ca.
samme overskud ,som det plejer at være. Endnu en
gang havde områdets handlende rundhåndet doneret
gaver til lotteriet. Sidegevinstvinderne kunne vælge
imellem hvid hvede og ølandshvede. Sidstnævnte har
givet mig en del problemer i bageriet. Det er en meget
anderledes specialmel. Den giver smagfuldt brød, men det er ikke noget man
sådan lige går til at bage med succes på samme måde som med hvid hvede.
Der var dog mange, som valgte at tage udfordringen med ølandshvede. Det
kan jo heller ikke købes andre steder i nærområdet, så det er bare med at
tage chancen. Et stort hold af aktive fik efter spillet hurtigt ryddet forsamlingshuset og gjort rent. Efterfølgende hyggesnakkede vi i en times tid over
årets første sneøl.
10.11.11. Glæden ved at skaden er udbedret varede kort. Her til formiddag
var den gal igen. Endnu en gang stod vindrosen og kammede over. Denne gang
var en af skoene kørt op af sporet. Der var heldigvis ikke ret meget vind, så
det var nemmere at redde situationen denne gang. Det var Jens og Karlo, der
kom forbi for at køre haveaffald væk, der opdagede fejlen. Senere påtog
Poul Erik og Willy sig opgaven at få hatten på plads igen. Vi ved ikke, hvor
længe vindrosen har larmet, men en morgenhundelufter havde hørt det ret
tidligt. En af de nye belægninger på en sko gik i stykker, og der er et stort
hak i den. Den må have ramt noget i tandkransen. Vi er i en træls situation,
fordi vi ikke har fundet årsagen til den store skade. Nu gik det galt uden at
det har blæst rigtigt. Hvad så når det bliver efterårsstorm?
16.11.11. Småkagebagedag for 4. gang. 15 aktive børn og voksne bagte og
bagte fra kl.16.30 til kl.20.30. Der var stor aktivitet i hele skolens køkken. Vi
plejer vist ikke at være færdige så tidligt. Ca.70 æsker småkager, 1 kg.
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mandler, og mange pølsehorn. Vi mangler alle brunkagerne. De bages hjemme.
Rigtig god dag.
17.11.11. Øv igen. Den gamle mølle suger al energi ud af os. I dag opdagede
torsdagsholdet, at der er knækket to tænder i tandkransen. Krøjeværket
står stille igen. En sko har ramt en skrue, der er kravlet op. Vingerne er igen
stoppet i kors og er klodset op. Får det her da aldrig en ende? Jo måske,
fordi nu har vi nok fundet årsagen til det hele. Det var bare ikke planen, at vi
skulle rode med det nu - lige oven i forberedelserne til julemarkedet. Poul
Erik efterlyste en særlig donkraft til første fase og denne reparation. Et par
opkald, og den var fundet. Så er det bare at finde nogle folk, som igen vil
bruge en halv lørdag på møllen.
26.11.11. Novembers arbejdsdag. 8-9 personer hen over dagen. Der var
stadig lidt oprydning i møllen. Der blev støvet mere af, og borde og stole blev
båret op i møllen. I møllehuset kogte vi bolcher. 8,6 kg. Det lyder måske ikke
af så meget, men det tager tid. Ind imellem kom de andre til både frokost og
kaffe. Planen om en tovbane til at hejse en lampe fra møllehus til mølle til
”tænd lys” i morgen er droppet p.g.a. vind. Midt på dagen kom Niels med det
stykke tandkrans, han har repareret. Med morgendagens vind i tankerne gik
man straks i gang med at få sat stykket i.
27.11.11. Vi måtte ændre lidt i programmet for ”Tænd Lys”. Vinterens første storm med orkan ville komme midt i det hele. Vi tre arrangører talte sammen, om vi skulle aflyse, men vi har kun hjemmesiderne at gøre det på. Vi synes, at det er synd for dem, som ikke ser det. Det var dog uden mening af
bede deltagerne gå på møllebakken. Vi parkerede en bil med en seddel i bagruden ved møllevejens indkørsel ”Arrangement flyttet til kirken”. I våbenhuset stod vi med en dobbelt kogeplade og varmede kakao. I kirken fortalte jeg
en lille historie om mus og nisser i møllen. Derefter tog kirkens program over.
Fakler igennem byen var udelukket., da det var blæst voldsomt op. Det suser
uhyggeligt i møllevingerne, når man står og lytter ved møllehuset. Da vi ankom til møllehuset for at gøre klar, så vi at kæden til persebommen (pind ved
vindrosen) blæste voldsomt rundt - langt ud fra møllekroppen for lidt efter
at banke ind i spånerne meget tæt på et vindue. Willy gik op for at fange kæden og binde den fast med et reb. Han tabte hatten og var ved at blæse om
kuld. !½ time senere tror jeg ikke, at det havde været muligt. Kl.20 toppede
vinden. Det ser ud til, at alt er gået godt, selv om vingerne ikke stod helt i
vind. Vi slap ikke vindrosen i går, da der stadig er løse bolte i tandkransen.
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03.12.11. Arbejdsdag med forberedelse til julemarkedet. Efter morgenkaffen fordelte vi opgaverne bland de ca. 13 aktive medlemmer. Der var opgaver
både ude og inde i møllen og mange småopgaver i møllehuset. Jeg var i møllehuset, hvor der var dejligt varmt. Der kom jævnligt forfrosne mennesker ind
fra blæsevejret. Til frokost samledes vi alle om en god varm suppe. Hen over
eftermiddagen blev flere og flere opgaver færdige, og antallet af aktive
faldt støt. Efter kaffen var der kun få opgaver tilbage, i Skamstrup altså.
Flere af os har hjemmeopgaver til i morgen. Æbleskiver, indkøb, kager, dej,
de sidste skilte og priser, osv. Jeg tror, at vi er klar til at holde marked for
20. gang.
04.12.11. Wauw! Utroligt! Vi gjorde det igen. Kl.11.00 åbnede vi døren, og 10
min. efter var møllen fuld af mennesker fra
køregang til loft. Det vrimlede med gæster
over alt og det blev ved det meste af dagen.
Efter to timer gik vi tør for sigtebrød (75
stk.), og kl. 14.00 måtte jeg hente flere materialer til børneaktivitet. Der er ikke nogen
julevarer tilbage under bordene, og der er
nogle af de spiselige ting vi er nødt til at supplere til næste gang. Den sidste time, som vi
har forlænget åbningstiden med i dag, er ikke umiddelbart en god ide. Der
var kun få gæster den time. Omsætningen på ca. kr. 18.000,- ligger i den gode ende af statistikken.
07.12.11. Besøg af et hold minikonfirmander midt i alle juletingene.
17.12.11. Anden markedsdag er veloverstået. Det har været en god oplevelse, igen. Vi blev ikke væltet af gæster som for 14 dage siden, men der har
været en jævn strøm hele dagen. Helt frem til kl. 16.45. Omsætningen er den
samme som sidst. Vi ville gerne have solgt flere juletræer. Måske har mange
valgt de dyre træer fra i år p.g.a. krisen. Bortset fra det,
så er der ikke noget spiseligt tilbage og kun to flyttekasser
med nisseting. Der er solgt godt, og det virker, som om alle
gæster har fået en god oplevelse med hjem. Der var igen
mange nye gæster, og mange kommer ret langt væk fra.
Det er helt klart en fordel, at vi har både Nisseland og Birkegårdens Haver lige rundt om hjørnet. Mange kører til
både os og én af de andre, når de kommer langvejs fra. Dagen sluttede med en rigtig hyggelig fællesspisning. Det er
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en meget lille tak til de aktive medlemmer, som har lagt mange, mange timers
arbejde i både forberedelse, gennemførelse og produktion til julemarkedet.
Det er relativt få personer, som har trukket dette marked set i forhold til
tidligere markeder. Vi har meget brug for at få delt opgaverne ud på flere
hænder i fremtiden. Julemarkedet er blevet et større og større arrangement siden starten for 19 år siden, men samtidig er vi blevet færre og færre
til at lave det. Nå, men det er det hele værd, når man ser alle de glade gæster i møllen.
25.02.12 Så var det tid til at genoptage rækken af arbejdsdage. Vi sprang
januar over. Vi havde på forhånd aflyst, da det ofte er koldt og dårligt vejr.
De sidste to år har vejen været lukket af sne i januar. Torsdagsholdet holdt
også en velfortjent lille pause fra julemarkedet til en gang sidst i januar. Vi
var 5 personer. Mændene gik i møllen og fortsatte arbejdet med at skifte
bolte ud i tandkransen. Nu er arbejdet efter skaden sidste forsommer næsten slut. Møllehuset trængte til en omgang af Karis oprydningshumør, mens
jeg bare prøvede at gå så lidt i vejen som muligt.
01.03.12 Vi har søgt et mindre beløb i støtte fra ”Byggeriets Ildsjæle” til
omlægning af stenbelægningen i køregangen. Jeg har i dag fået oplyst, at der
er bevilget kr. 11.000, som efter vores beregninger dækker materialeudgifterne. Jubi! Der laves en samlet offentliggørelse af, hvilke projekter der er
støttet i denne ansøgningsrunde på ”Byggeriets Ildsjæles” hjemmeside. De
ønsker at få flere billeder tilsendt af vores projekt. Det er ikke til at tage
billeder af den dårlige belægning, da sejlene hænger ned i gennem møllen og i
køregangen. .Jeg glæder mig til at fortælle de andre om bevillingen på torsdag.
Vi har også søgt støtte til reparation af stensætningen ude foran køregangene. Det er fra en pulje der administreres af kommunen. Der kommer først
svar i maj.

v/ Lene og Erik Jensen
Holbækvej 339 - Knabstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 59273019

Åbningstider:
06.00 - 19.00 Mandag - Fredag
06.00 - 16.00 Lørdag - Søndag

Dem med sigtebrødet!
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Sæsonstart 2012
mandag den 28.maj
(2.pinsedag)
kl. 13-16

·
·
·
·

Oplev en levende mølle med møller, svend, lærling
og guide.
Café, hvor der kan købes kaffe og kage i Møllehuset.
Møllebod med alle vores salgsvarer.
Måske kommer der mere til. Se vores hjemmeside
14 dage før - programmet er ikke endeligt planlagt.

Sidste åbningsdag
16. september
******************

Husk skolestuen i Skamstrup
er også et besøg værd
Den gamle skolestue er genskabt med originalt inventar og rummer tillige udstilling af billeder og
oplysninger om Skamstrups historie. Der vises
skiftende udstillinger.
Åbningstid: Søndag kl. 13-16
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v/ Knud Erik Petersen

Hovedgaden 43
4440 Mørkøv
Tlf. 59275162

Dansk Mølledag på
Skamstrup Mølle
søndag d. 17. juni
kl. 11.00-16.00
På Dansk Mølledag har mange
aktive vind- og vandmøller
åbent.
I Skamstrup har vi åbent, så du kan se, hvordan den gamle hollandske vindmølle så ud inden i og fungerede fra ca. 1871 til
1959.

Denne dag vil vi også fejre

møllens 140 års fødselsdag,
så vi byder på lagkage og fødselsdagssang kl. 14.00
Herudover er
caféen åben fra kl. 11 - 13,
guiden er klar til at fortælle,
vi sælger mel og souvenirs og
mølleriet er i gang, hvis vinden blæser

Gratis entré denne dag
17

Mørkøv Maskinforretning A/S
Tlf. 59 27 50 16

Entreprenør og
Aut. Kloakmester
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B e n n e b o v ej 7 4 4 4 0 M ø r kø v
Tlf: 59 27 40 05

Mølleudflugt
Lørdag 30. juni 2012
til Borreby Gods
og
Skovsgaard bagerimuseum
Vi mødes ved møllehuset kl 9.30. Første stop er Borreby Gods
(Borrebyvej, 4230 Skælskør ), som vi har malet en hel del hvid
hvede for og poset det til deres markedsdage. På Borreby bliver
der mulighed for at gå en tur i parken.
Næste stop på turen er Bagerimuseet (Fladholtevej 6, Esholte,
4200 Slagelse ) Her er alt, hvad hjertet kan begære indenfor
bagerfaget. Der er mulighed for at købe friskbagt kage til vores
medbragte kaffe. Åbningstiden er fra kl. 12-16.
Selve Skovsgård mølle ligger lige overfor bagerimuseet. Desværre er den i en sølle forfatning.
Kaffe og frokost tager vi hver især med. Som afslutning på dagen vil jeg foreslå, at vi samles i møllehuset til lidt fællesspisning. Maden har vi selv med.
Skulle der nu være nogle af deltagerne, der har lyst til at lægge
grill, og måske hus til, vil jeg meget gerne høre fra dig/jer.
Tilmelding til Kari på tlf. 2176 0025 eller karii@mail.dk
Sidste frist for tilmelding er mandag 25. juni 2012
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Lørdag 31. marts Arbejdsdag

kl. 9.00

Lørdag 28. april Arbejdsdag

kl. 9.00

Generalforsamling 10.maj kl. 19.30
Mandag 28. maj (2.pinsedag) Sæsonåbning

kl. 13-16

Åben hver søndag i juni, juli og august kl. 13-16
Søndag 17.juni

Landsmølledag

kl. 11-16

Lørdag 30. juni

Udflugt – se omtale i bladet

Søndag 16. september Sæsonlukning

kl. 13-16

Lørdag 29. september Arbejdsdag

kl. 13-16

Søndag 7.oktober
Familiedag - program endnu ikke lagt.
Se omtale på www.skamstrupmolle.dk ca. 14 dage før.
Lørdag 27. oktober

Arbejdsdag

kl. 9.00

Fredag 2. november

Andespil

kl. 19.30

Lørdag 24. november Arbejdsdag
Søndag 2. december Tænd lys
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kl. 9.00

